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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – «Розробка 

та підтримка веб-

ресурсу науковця» 

035. 10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

Рік підготовки: 

1  

Семестр 

Загальна кількість 

годин 90 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Другий (магістерський) 

рівень освіти 

 

8  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

12  

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 30/70 (%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Використання ІКТ у науковій 

діяльності» є розвинути систему ЗУН про основні елементи існуючої наукової бази 

і особливості створення і застосування засобів ІКТ та професійних ресурсів 

Інтернет у науковій діяльності фахівця з прикладної лінгвістики, які складають 

основу формування компетентності студента по застосуванню інформаційних і 

комунікаційних технологій у професійній науковій діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання ІКТ у 

науковій діяльності» є: 

- розкриття взаємозв’язку дидактичних, психолого-педагогічних і 

методичних основ застосування комп’ютерних технологій для вирішення 

завдань професійної сфери; 

- формування компетенції в галузі використання можливостей сучасних 

засобів ІКТ в науково-дослідній діяльності лінгвіста; 

- розвиток та удосконалення інформаційно-технологічних вмінь щодо 

створення та використання освітніх інформатичних продуктів в галузі 

прикладної лінгвістики. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

• сутність понять інформатизації освіти, інформаційно-комунікаційних 

технологій в науці; 

• класифікацію, стандарти, принципи та технології розробки інформатичних 

продуктів освітнього призначення; 

• класифікацію, стандарти, принципи та технології Blended learning та E-

learning. 

вміти : 

• використовувати каталоги лінгвістичних програм та ресурси мережі 

Інтернет для професійної та наукової діяльності лінгвіста; 

• створювати та використовувати інформатичні продукти наукового 

призначення (презентації, комп’ютерні моделі, електронні навчальні курси, 

електронні посібники, словники, комп’ютерні тести тощо); 

• проектувати та створювати персональні інформатичні освітні продукти 

науковця (веб-сторінки, блоги, PLE – персональне навчальне середовище). 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

• застосовувати технології електронного офісу при поданні результатів 

науково-дослідної діяльності; 

• вибирати засоби ІКТ відповідно з вимогами до умов застосування при 

вирішенні професійно орієнтованих і науково-дослідних завдань 

ІІ. Фахові:  
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• опановувати ресурси інформаційних освітніх систем і проектувати їх 

розвиток; 

• інтегрувати сучасні інформаційні технології в освітню діяльність; 

• створювати та використовувати інформатичні продукти навчального 

призначення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. ІТ в професійні діяльності фахівця з прикладної лінгвістики 

Тема 1. Комп'ютерні технології в науці та освіті 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) та їх використання в 

освіті. Перехід від розрізненого використання засобів ІКТ до системної 

інформатизації освіти 

Сутність поняття інформатизації освіти. Нормативні документи з 

інформатизації освіти (міжнародні та національні). Поняття інформаційних і 

комунікаційних технологій (ІКТ). Еволюція інформаційних і комунікаційних 

технологій. Інформатизація суспільства як соціальний процес і його основні 

характеристики. Гуманітарні та технологічні аспекти інформатизації. Сучасні 

освітні технології на базі ІКТ. Роль ІКТ в організації наукової діяльності. 

Цілі та завдання інформатизації освітніх закладів. Поняття інформаційно-

освітнього середовища навчального закладу. 

Позитивні і негативні сторони інформатизації освіти. Доцільність і 

ефективність використання засобів інформатизації освіти. 

Кредит 2. Інформатичні продукти наукового призначення 

Тема 2.1 Проектування та розробка інформатичних продуктів наукового 

призначення 

Класифікація, вимоги, стандарти та технології розробки інформатичних 

продуктів освітнього призначення. Мультимедіа в навчанні. Приклади 

програмного забезпечення. Комп'ютерні навчальні системи. Комп'ютерне 

тестування. Комп'ютерне тестування як приклад контролюючої програми. 

Технологія проектування комп'ютерних тестів предметної області. 

Проектування та розробка електронних навчальних посібників, підручників, 

навчальних презентацій, відео-уроків, навчальних курсів. Комп’ютерне 

тестування, вимоги до тестових завдань, складання бази комп’ютерних 

тестових завдань. 

Тема 2.2. Проектування та створення персональних веб-ресурсів 

спеціаліста за допомогою технологій веб 2.0 

Основи мови Вікі-розмітки. Сутність поняття веб 2.0 – навчання. Поняття веб-

сервісу. Використання соціальних веб-сервісів та веб-сервісів освітнього 

призначення для створення персональних веб-ресурсів викладача. 

Проектування та розробка персональних наукових (педагогічних) веб-ресурсів 

(сайтів, блогів). Проектування та розробка VIKI-продуктів освітнього 

призначення. Проектування та розробка освітніх веб-квестів. Поняття про 

технології E-Learning.. 

Кредит 3. ІКТ в наукових дослідженнях лінгвістів. 
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Тема 3. Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях 

Інструменти візуалізації в науковій роботі. Математичні пакети в обробці 

результатів наукового експерименту. Завдання і методи математичної 

статистики. Використання ІКТ в рішенні задач математичної статистики. 

застосування методів математичного моделювання в наукових дослідженнях, 

побудова емпіричних моделей з використанням пакетів програм статистичної 

обробки даних, імітаційне моделювання при вирішенні проблем інорматики. 

Представлення результатів в вигляді статей, презентацій, web-публікацій. 

Засоби для створення презентацій і web-публікацій. Використання форматів 

PostScript і PDF для подання наукових статей. 

Тема 4. Застосування Internet- технологій в професійній діяльності галузі 

прикладної лінгвістики 

Особливості професійного спілкування з використанням сучасних засобів 

комунікацій. Мережеві професійні спільноти. Телекомунікаційні системи та 

мережі, в тому числі, глобальні комп'ютерні мережі. Використання соціальних 

сервісів Web 2.0 в організації освітнього процесу. Телекомунікаційний проект: 

способи організації та реалізації. Використання комп'ютерних банків даних в 

навчанні та науковій роботі. Електронні журнали і конференції. Сучасні 

наукометричні бази. 
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4.  Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. ІТ в професійні діяльності фахівця з прикладної лінгвістики 

Тема 1. Комп'ютерні 

технології в науці та 

освіті 

30 2  2  26       

Кредит 2. Інформатичні продукти наукового призначення 

Тема 2.1 

Проектування та 

розробка 

інформатичних 

продуктів освітнього 

та призначення 

15 1  2  11       

Тема 2.2. 

Проектування та 

створення 

персональних веб-

ресурсів спеціаліста за 

допомогою 

технологій веб 2.0 

15 1  4  10       

Змістовий модуль 2. ІКТ в наукових дослідженнях лінгвістів 

Тема 3. Комп'ютерні 

технології в наукових 

дослідженнях 

15 2  2  11       

Тема 4. Застосування 

Internet- технологій в 

професійній 

діяльності 

15 2  2  11       

Усього годин 90 8  12  70       
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5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Інформаційні технології як інтегральна науково-прикладна 

дисципліна. ІКТ в науці. 

2 

2.  Інформатичні продукти освітнього та наукового призначення 2 

3.  Освіта 2.0 2 

4.  ІКТ в наукових дослідженнях. Наукометричні бази 2 

 Разом 8 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Створення тематичного веб-каталогу наукового 

призначення. 

2 

2 Створення блогу науковця. Текстові документи Scribd 2 

3 Застосування мережевих технологій для представлення 

результатів наукових досліджень 

2 

4 Застосування ІКТ у статистичній обробці та оцінці 

результатів наукового експерименту 

2 

 Математичний пакет Maxima в обробці результатів 

наукових експериментів. 

0 

5 Застосування сучасних Інтернет-технологій для організації 

наукових досліджень та досліджень з галузі професійної 

діяльності 

2 

6 Робота з науковими БД. Сучасні наукометричні бази 2 

 Разом 12 
 

7.  Самостійна  робота 

 

Зміст самостійної роботи студента за кредитом Форма контролю 

Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій за 

темами. 

Реферування, анотування літератури, огляд 

електронних джерел з теми 

Опитування 

Підготовка та виконання лабораторних робіт 

Опрацювання базових навичок роботи у 

середовищах ПЗ лігвістичного спрямування 

Захист лабораторних 

робіт 

Підготовка до контрольної роботи/тестування Контрольна робота 

(тест) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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 Кредит 1. ІТ в професійні діяльності фахівця з 

прикладної лінгвістики 

0 

1 Програми аналізу та лінгвістичної обробки текстів 8 

2 Програми перетворення текстів 8 

3 Психолінгвістичні програми 10 

 Кредит 2. Інформатичні продукти наукового 

призначення 

0 

4 Генератори текстів 7 

5 Системи обробки природної мови та машинного 

перекладу 

7 

6 Каталоги та колекції ресурсів 7 

 Кредит 3. ІКТ в наукових дослідженнях лінгвістів 0 

7 Словники та тезауруси 7 

8 Пошукові машини та системи повнотекстового пошуку 8 

9 Системи синтезу та розпізнавання мови 8 

 Разом 70 

 

8. Методи навчання 

 

Курс складається з лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів, домашніх завдань і завершується підсумковим рейтинг-контролем 

(заліком) по даній дисципліні. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення 

складних розділів курсу, які освітлюються, в основному, на проблемному рівні та у 

формі діалогічно-проблемних лекцій. 

Лабораторні заняття є аудиторними, проводяться по наперед відомих темах у 

вигляді самостійного виконання завдань зі створенню інформатичних продуктів 

освітнього призначення.  

Лабораторні роботи призначені для закріплення і глибшого вивчення певних 

аспектів лекційного матеріалу на практиці. 

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного 

ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими 

викладачем матеріалами.  

Домашні завдання передбачають доробку завдань до лабораторних робіт. 

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем в процесі проведення 

всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної 

комплексної оцінки освоєння розділів курсу і здійснюється шляхом захисту 

студентами лабораторних робіт. 

Кінцевий контроль знань з дисципліни проводиться під час складання заліків. 

До складання заліку  допускаються студенти, які виконали всі визначені поточною 

робочою навчальною програмою роботи. 
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9. Методи контролю 

 

Засоби діагностики успішності навчання – виконання комплексних рівневих 

модульних контрольних робіт, перевірка якості індивідуальної та самостійної 

роботи, поточне тестування та оцінювання на практичних заняттях, фронтальне 

опитування, індивідуальне опитування, колоквіум. 

 

10.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Зміст самостійної роботи студента 

Лекція – Опрацювання теоретичного матеріалу лекцій за темами (Реферування, 

анотування літератури, огляд електронних джерел з теми) 

ЛР№ – Підготовка та виконання лабораторних робіт 

Тест № / КР№ – Підготовка до контрольної роботи або тестування 

 

      Аудиторна робота Самостійна робота 

К
р
ед

и
т 

Неділя 

Вид роботи 
Робота 

на парі 

Виконання 

виду 

роботи 

Опитування Звіт Захист 

  Лекція 1 2   4     

  ЛР1   4 4 4 8 

  СР1. ІЗ         10 

  Лекція 2 2   4     

  ЛР2   4 4 4 8 

  СР2. ІЗ         10 

  Тест1   18      

2  Лекція 3 2   4     

  СР3. Творче завд         6 

  ЛР3   4   4 8 

  СР4. ІЗ         10 

   Лекція 4 2   4     

  Тест 2   18    

 3   ЛР4   4   4 8 

    СР5. ІЗ         6 
    ЛР5   4   4 8 
    СР6. ІЗ         10 
    ЛР6   4 7 4 8 
    СР7. ІЗ         10 
    КР1   16       

 

Сумарна оцінка виставляється за національною та європейською шкалами (див. 

таблицю 1). Максимальна загальна сумарна оцінка не перевищує 90 балів (за кожен 
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кредит – 100 балів) та нормується за 100-бальною системою. При цьому протягом 

семестру студент отримує максимально 60 балів (60%) та за екзамен 40 балів 

(40%). Результати усіх видів контролю виставляються до залікової відомості та до 

індивідуального плану студента. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

Результати усіх видів контролю виставляються до залікової відомості та до 

індивідуального плану студента. 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс 

1.1. Тексти лекцій (друкований та електронній варіанти). 

1.2. Плани проведення лабораторних занять (друкований та електронній 

варіанти). 

1.3. Тематичний план проведення дисципліни. 

1.4. Комп’ютерні презентації до лекцій. 

1.5. Завдання 3-х контрольних робіт (тестування, практика). 

1.6. Теми індивідуального завдання дослідження. 

1.7. Питання підсумкового контролю. 

 

Програмне забезпечення 

Тип програмного забезпечення Приклад програми 

Операційна система з графічним інтерфейсом Windows, Linux 

Програма для роботи з електронною поштою Outlook Express, The 

Bat 

Веб-браузер Internet Explorer, 

Opera 

Текстовий процесор MS Word 

Табличний процесор MS Excel 

Програма для обміну миттєвими повідомленнями ICQ, Windows 

Messenger, Skype 

Електронні словники та програми перекладачі Lingvo, Prompt, Плай, 
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Рута 

Програма для запису інформації на оптичні носії Nero 

Архіватор WinRar, WinZip 

Антивірусна програма Kaspersky, Symantec 

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій MS PowerPoint 

Засіб для обробки аудіо- та відеоданих і розробки 

мультимедійних презентацій 

MS Producer, 

Movie Maker 

Графічний редактор веб-сайтів MS Front Page, 

Macromedia 

Dreamweaver 

Засіб для створення комп’ютерних публікацій MS Publisher 

Засіб для створення інтерактивних відеоуроків Camtasia Studio 

Засіб для розробки мультимедійних навчальних 

посібників 

Multimedia Builder 

Засіб для створення й супроводження блогу WordPress 

Пошукова система Інтернет Google 

Система для розробки дистанційних навчальних 

курсів 

Moodle 

Програми аналізу та лінгвістичної обробки текстів  

Програми перетворення текстів  

Системи обробки природної мови та машинного 

перекладу 

 

 

15. Рекомендована література 
Базова 

1.Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навчальний посібник / за 

наук. ред. О. М. Пєхоти, Т. В. Тихонової. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 252 с. 

2.Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения MOODLE. Учебное пособие. 

2-е изд. Испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с. 

3.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Изд. центр «Академия», 

2003  

4.Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 240с.  

5.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; Под ред. Полат Е.С. – М.: Издательский центр "Академия", 

2003. – 272 с.  

6.Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие / Под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Изд. Центр "Академия", 2004.  

Допоміжна 

7.Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с 

использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с. 

8.Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2003. 616 с. 

9.Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища 

сучасних педагогічних систем/ Фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – 

Випуск 1. – 2006.  
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10. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Е. Г. Газенаур ; МОиН РФ, ГОУ ВПО Кемеровский государственный 

университет.-Томск:издательство ТГПУ,2009.-155 с. 

11. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: 

Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252с.  

12. Мельников, В. П. Информационные технологии [Текст]:учебник для вузов/В. 

П.Мельников.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-424 с. 

13. Моисеева М.В. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / М.В. 

Моисеева, Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.И. Нежурина.  М.: издательский дом «Камертон», 2004 

- 216 с. 

14. Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс / Бент Б. Андерсен, 

Катя ванн ден Бринк; авторизованный пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2007.  

15. Открытое и дистанционное обучение: тенденции, политика и стратегии. – М.: Изд. ИНТ, 

2004. 

16. Роберт И.В. О понятийном аппарате информатизации образования // Информатика и 

образование. 2003. -  № 1, №2, №12.  

17. Роберт И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации 

образования // Информатика и образование. 2004. - № 5, №6. 

18. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. - М.:Наука.Физматлит, 1997 

19. Тихонова Т.В. Актуалізація інформаційно-технологічної освіти // Інформатика та 

інформаційні технології в навчальних закладах. - № 6. – 2008. – С.83 – 87. 

20. Тихонова Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: 

сутність поняття // Науковий вісник МДУ ім. В.О.Сухомлинскього: збірник наукових праць / за 

ред.. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – Випуск 1.33. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. 

С. 101-105. 

21. Тихонова Т.В. Напрямки професійної підготовки фахівців з питань організації 

інформатизації освітніх закладів // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.28. Вип.. 15. 

Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П.Могили, 2003. – С.63-67. 

22. Тихонова Т.В. Науково-методичні засади інформаційних технологій як сучасного 

освітнього напрямку // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник 

наукових праць. – Випуск 23: Педагогічні науки. – Том 1 / За заг. ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – 

Миколаїв: МДУ, 2008. С. 116-124. 

23. Тихонова Т.В. Нові інформаційні технології навчання // Освітні технології: навчально–

методич-ний посібник / За заг. ред. О.М.Пєхоти. — К.:А.С.К., 2001. —С. 163 — 180. 

24. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий: учебник / под ред. 

проф. А.Д. Хомоненко. СПб.: КОРОНА - принт, 2005 - 672 с. 

25. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учеб. Пособие. – М.: Фаир-Пресс, 2004.  
16. Інформаційні ресурси 

26. www.wikipedia.org - Википедия 

27. www.m-w.com/dictionary - Електронний Інтернет-словник.  

28. osvita.org.ua - Он-лайн-довідник.  

29. www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/content/07goorio.htm. - Перспективи розвитку 

інформатизації освітнього простору у шкільній освіті зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз 

міжнародних досліджень). 

30. www.google.com.ua - Пошукова система Google 

31. www.apsu.org.ua - Сайт академії педагогічних наук України.  

32. www.mon.gov.ua - Сайт Міністерства освіти і науки України.  

33. teacher.fio.ru - Учитель. RU.  

34. http://www.bazis-inform.ru/ -БАЗИС-ИНФОРМ. Информационные технологии в 

образовании:  
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35. http://www.ict.edu.ru/lib/465 - Учебно-методические пособия Института дистанционного 

образования ТомГУ:  

36. http://teachpro.ru - Дистанционное обучение, мультимпедийные обучающие программы, 

видеокурсы:  

37. http://www.ido.rudn.ru/Open/multimedia/  - Материалы по мультимедиа в обучении:  

38. http://www.iqlib.ru/book/preview/280B911F24264E5695B87A2A700A7109  - Электронная 

библиотека образовательных и просветительских изданий:  

39. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.informika.ru – ГосНИИ ИТТ «Информика»  

40. http://www.openet.ru – Российский портал открытого образования  

41. http://www.mesi.ru/e-joe - Научно-практический журнал "«Открытое образование»" 

42. Руденко, Т. В. Дидактические функции и возможности применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании [электронный ресурс] / Т. В. Руденко. - Томск, 

2006. - Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/ep/ikt_umk/ 

 


